
 สรุปขอมูลเบื้องตน 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส : ไตรมาส 3/2559 
 

 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป โดยใชสถาน-
ประกอบการตัวอยางทั้งสิ้น 12,393 แหงตอไตรมาส 
จากสถานประกอบการที่ ดําเ นินธุรกิจเกี่ยวกับ      
การขายปลีกสินคาและการบริการทั่วประเทศ
ประมาณ 1.3 ลานแหง ขอมูลสําคัญที่เก็บรวบรวม 
ไดแก มูลคารายรับและมูลคาสินคาคงเหลือของ 
สถานประกอบการ เพื่อใหหนวยงานวางแผนดาน
เศรษฐกิจใชประกอบ การวิเคราะห สังเคราะห ภาวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการพิจารณากําหนดนโยบายดาน
ราคาสินคา 

 สรุปขอมูลเบื้ องตนฉบับน้ี  เปนการเก็บ
รวบรวมข อมู ลการ ดํ า เ นินกิ จการของสถาน -
ประกอบการธุรกิจการขายปลีกสินคาและการบริการ
ทั่วประเทศ ซึ่ง ดําเนินธุรกิจตามการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (TSIC-
2009) ไตรมาส 3/2559 สรุปดังน้ี 

1. มูลคาขาย/รายรับ 

มูลคาขาย/รายรับของธุรกิจการขายปลีก
สินคาและการบริการทั่วประเทศ  มีมูลคารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 1.3 ลานลานบาท ในจํานวนน้ีมูลคารายรับ
สวนใหญเปน ธุรกิจการขายปลีก ประมาณ 980,139.2 
ลานบาท หรือรอยละ 75.3 รองลงมาคือ ธุรกิจการ
บริการอาหารและเครื่องด่ืม มีมูลคารายรับประมาณ 
181,469.4 ลานบาท หรือรอยละ 13.9 ธุรกิจที่พักแรม 
(โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส โฮมสเตย และหอพัก)  
มีมูลคารายรับประมาณ 77,863.7 ลานบาท หรือ
รอยละ 6.0 สําหรับธุรกิจการซอมของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการสวน
บุคคลอื่นๆ มีมูลคารายรับประมาณ 27,713.8 ลานบาท 

 

 

ธุรกิจการผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการ
โทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผังรายการและการ
แพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศนและกิจกรรม
สํานักขาว มีมูลคารายรับประมาณ 21,183.6 ลานบาท 
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ความบันเทิง 
การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ มี
มูลคารายรับประมาณ 10,895.0 ลานบาท สวนธุรกิจ
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร 
โทรทัศนและการแสดงอื่นๆ มีมูลคารายรับนอยที่สุด 
ประมาณ 2,254.5 ลานบาท 

เมื่อพิจารณามูลคารายรับตอสถานประกอบการ 
พบวา ธุรกิจทั่วประเทศมีมูลคารายรับโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1.0 ลานบาทตอแหง โดยธุรกิจการผลิต
ภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน การบันทึกเสียง
ลงบนสื่อฯ มีมูลคารายรับเฉลี่ยตอแหงมากที่สุด
ประมาณ 13.6 ลานบาท รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม 
มีมูลคารายรับเฉลี่ยตอแหงประมาณ 5.4 ลานบาท 
สําหรับธุรกิจการขายปลีก มีมูลคารายรับเฉลี่ยตอแหง
ประมาณ 1.3 ลานบาท สวนธุรกิจประเภทอื่นๆ มีมูลคา
รายรับเฉลี่ยตอแหงประมาณ 100,000 - 700,000 บาท 

หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ
พบวา กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีมูลคารายรับ
มากที่สุดประมาณ 780,034.2 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 59.9 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณามูลคารายรับ
ตอสถานประกอบการ พบวา กิจการที่มีคนทํางาน
มากกวา 200 คน มีมูลคารายรับตอแหงมากที่สุด
ประมาณ 447.9 ลานบาท ในขณะที่กิจการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน มีมูลคารายรับเฉลี่ยตอแหง 
นอยที่สุดประมาณ 600,000 บาท  

 



 

 

ตาราง 1 มูลคาขาย/รายรับ ของสถานประกอบการจําแนกตามประเภทธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ 

ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

Q3/2559 

จํานวนสถาน-
ประกอบการ 

มูลคารายรับ 
(ลานบาท) 

มูลคารายรับ 
ตอแหง 

(ลานบาท) 

รวม 1,274,402 1,301,519.2 1.0 

ประเภทธุรกิจ    

การขายปลีก   760,036    980,139.2  1.3 

ที่พักแรม     14,301      77,863.7  5.4 

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม   255,445    181,469.4  0.7 

การผลิตภาพยนตร วีดิทัศนและรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การจัด      1,557     21,183.6        13.6 

  ผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียง และกิจกรรมสํานักขาว    

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดง     11,356       2,254.5  0.2 

  ภาพยนตร โทรทัศน และการแสดงอ่ืนๆ     

กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ     28,429    10,895.0  0.4 

การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ    203,278    27,713.8  0.1 

ขนาดของสถานประกอบการ    

1-15 คน      1,263,336   780,034.2   0.6 

16-25 คน      5,318     53,658.3         10.1 

26-30 คน      1,101    15,470.6         14.1 

31-50 คน      2,109    70,397.1         33.4 

51-200 คน      2,093  182,656.5         87.3 

มากกวา 200 คน        445  199,302.5       447.9 

2. เปรียบเทียบอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2558  

เมื่อเปรียบเทียบมูลคาขาย/รายรับไตรมาส
เดียวกันของป 2558 พบวา ในไตรมาส 3 ป 2559 
ภาพรวมธุรกิจทั่วประเทศ มียอดขายขยายตัวดีข้ึน
รอยละ 18.8 เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจ พบวา
ธุรกิจทุกประเภทมีรายรับเพิ่มข้ึน โดยธุรกิจการใหเชา
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ฯ มีมูลคา
รายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 31.9 รองลงมาคือ
ธุรกิจการขายปลีก และธุรกิจการซอมของใชสวน
บุคคลและของใชในครัวเรือนและกิจกรรมการ
บริการสวนบุคคลอื่นๆ มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 19.7 
และรอยละ 19.4 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจเกี่ยวกับ
กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ความบันเทิง การพนัน 
การเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ มีมูลคาเพิ่มข้ึน 

รอยละ 18.3 ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องด่ืม มี
มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 17.5 ธุรกิจที่พักแรม มีมูลคา 
เพิ่มข้ึนรอยละ 15.6 สวนธุรกิจการผลิตภาพยนตร 
วีดิทัศน และรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบน
สื่อฯ มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 4.2 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา กิจการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน มีมูลคา
รายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 30.0 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2558 รองลงมาคือ กิจการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน  26-30 คน และ 16-25 คน   
มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 24.3 รอยละ 20.2 และรอยละ 
18.4 ตามลําดับ กิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน    
มีมูลคาเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยรอยละ 0.8 ยกเวน
กิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน มีรายรับลดลง   
รอยละ 2.1  
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ตาราง 2 เปรียบเทียบอัตรารอยละการเปล่ียนแปลงมูลคาขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2558 จําแนกตาม 
            ประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                                                                                              (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

                    % YoY 

Q3/2558 Q3/2559 

รวม 16.0 18.8 

ประเภทธุรกิจ   

การขายปลีก 11.7 19.7 

ที่พักแรม 27.7 15.6 

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 43.0 17.5 

การผลิตภาพยนตร วีดิทัศนและรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทย ุ 22.9           4.2 

  กระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน และกิจกรรมสํานักขาว   

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร           25.1 31.9 

   โทรทศน และการแสดงอ่ืนๆ   

กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ           4.0 18.3 

การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ         18.5 19.4 

ขนาดของสถานประกอบการ   

1-15 คน         24.3 24.3 

16-25 คน           3.2          18.4 

26-30 คน        -13.7          20.2 

31-50 คน        -11.5           0.8 

51-200 คน         12.0 -2.1 

มากกวา 200 คน         13.4 30.0 

 

3. เปรียบเทียบอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสกอน 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 พบวา  
ในไตรมาส 3 ป 2559 ธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลคารายรับ
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.1 หากพิจารณาตามประเภทธุรกิจ
พบวา ธุรกิจทุกประเภทมีรายรับเพิ่มข้ึน โดยธุรกิจ
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนฯ 
มีมูลค ารายรับ เพิ่ ม ข้ึนมากที่ สุดรอยละ  10 .4 
รองลงมาคือ ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมสรางสรรคศิลปะ 
ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา และ
นันทนาการ มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 4.8 ธุรกิจการซอม
ของใชส วนบุคคลและของใช ในครัวเรือนและ
กิจกรรมการบริการสวนบุคคลอื่นๆ มีมูลคาเพิ่มข้ึน
รอยละ 4.0 ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องด่ืม มี 

มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.7 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร 
วีดิทัศน และรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบน
สื่อฯ มีรายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 3.5 สําหรับธุรกิจที่พักแรม 
และธุรกิจการขายปลีก มีมูลคาเพิ่มข้ึนใกลเคียงกันคือ 
รอยละ 3.1 และรอยละ 3.0 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบวา กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
มีรายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 4.1 รองลงมาคือ 
กิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 51-200 คน 26-30 คน 
และกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน มีรายรับ
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.1 รอยละ 2.0 รอยละ 1.9 และ 
รอยละ 1.7 ตามลําดับ สวนกิจการที่มีคนทํางาน  
31-50 คน มีรายรับลดลงรอยละ 0.3 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบอัตรารอยละการเปล่ียนแปลงมูลคาขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสกอน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
            และขนาดของสถานประกอบการ 

                                                                                                                                              (รอยละ) 
ประเภทธุรกิจ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ 
                    % QoQ 

Q2/2559r Q3/2559 

รวม 3.7 3.1 

ประเภทธุรกิจ   

การขายปลีก 4.1  3.0 

ที่พักแรม 2.1  3.1 

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 2.3  3.7 

การผลิตภาพยนตร วีดิทัศนและรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การออกอากาศทางวิทย ุ          2.9  3.5 

  กระจายเสียง การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน และกิจกรรมสํานักขาว   

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร  

 โทรทศน และการแสดงอ่ืน  ๆ
 

6.6         10.4 

กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ 3.3  4.8 

การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 4.7  4.0 

ขนาดของสถานประกอบการ   

1-15 คน 5.6  4.1 

16-25 คน -4.2          3.1 

26-30 คน 5.8          1.9 

31-50 คน          3.3         -0.3 

51-200 คน          4.0  2.0 

มากกวา 200 คน         -1.0  1.7 

 
4. เปรียบเทียบอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงมูลคา
สินคาคงเหลือของธุรกิจการขายปลีกเทียบกับ   
ไตรมาสกอน 

การ เปลี่ ยนแปลงมูลคาสินค าคงเหลือ     
ไตรมาส 3 ป 2559 พบวา ธุรกิจการขายปลีก มี
มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนจากไตรมาส 2 ป 2559 
รอยละ 4.0 โดยธุรกิจขายปลีกที่มีมูลคาสินคาคงเหลือ
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสกอน ไดแก ธุรกิจขายปลีกอาหาร 
เครื่องด่ืม และยาสูบ รอยละ 9.5 ธุรกิจขายปลีก
คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร อุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณภาพและเสียง 
รอยละ 6.3 ธุรกิจการขายปลีกเสื้อผา รองเทา เครื่อง
หนัง สินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องหอม
และเครื่องประทินโฉมและสินคาใหมอื่นๆ รอยละ 
5.6 ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องด่ืม หรือยาสูบเปน 

สินคาหลักและสินคาทั่วไปอื่นๆ รอยละ 4.8 ธุรกิจ
การขายปลีกเกี่ยวกับการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย 
โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท อินเทอร เน็ต และการ   
ขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอื่นๆ รอยละ 2.8 และ
ธุรกิจขายปลีกสิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก 
พรม  สิ่งปูพื้น วัสดุปดผนังและปูพื้น เครื่องใชไฟฟา 
เฟอรนิเจอร อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง และ
ของใชอื่นๆ ในครัวเรือน รอยละ 2.0 

สํ าหรับ ธุรกิจขายปลีกที่ มีมูลค าสินค า
คงเหลือลดลงจากไตรมาสกอน ไดแก ธุรกิจขายปลีก
หนังสือ หนังสือพิมพ และเครื่องเขียน สื่อบันทึกเสียง
และภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเลน สินคาอื่นๆ 
ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ รอยละ 7.0 
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หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา
คงเหลือตามขนาดประเภทธุรกิจขายปลีก พบวา 
กิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือ
เพิ่มข้ึนมากสุดคือ รอยละ 6.9 รองลงมาคือ กิจการ 
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน 31-50 คน 26-30 คน และ 
51-200 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนรอยละ 5.8 
รอยละ 5.8 รอยละ 5.5 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ 
สวนกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน มีมูลคา
สินคาคงเหลือลดลงรอยละ 3.1 

ตาราง 4 เปรียบเทียบอัตรารอยละการเปล่ียนแปลงมูลคา 
            สินคาคงเหลือของธุรกิจการขายปลีกเทียบกับ      
            ไตรมาสกอน จําแนกตามประเภทธุรกิจขายปลีก   
            และขนาดประเภทธุรกิจขายปลีก 
                                                                  (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจขายปลีก/ 
ขนาดประเภทธุรกิจขายปลีก 

    % QoQ 

Q2/2559
r
 Q3/2559 

รวม 1.3  4.0 

ประเภทธุรกิจขายปลีก   
อาหาร เครื่องดื่ม  หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก 1.8 4.8 
   และสินคาทั่วไปอื่น  ๆ   
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ      1.1  9.5 
คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร อุปกรณ     -1.6  6.3 
   สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณภาพและเสียง   

สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก พรม สิ่งปูพื้น     -3.0 2.0 

  วัสดุปดผนังและปูพื้น เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร   
  อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง และของใชอื่น  ๆ   
   ในครัวเรือน   
หนังสือ หนังสือพิมพ และเครื่องเขียน สื่อบันทึก      9.0 -7.0 
   เสียงและภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเลน   

   สินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ   

เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง สินคาทางเภสัชกรรม      6.7 5.6 
   และเวชภัณฑ เครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม   
   และสินคาใหมอื่นๆ   
การรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ  1.4 2.8 
   โทรศัพท อินเทอรเน็ต และการขายปลีกโดย   
   ไมมีรานดวยวิธีอื่นๆ   

ขนาดประเภทธุรกิจขายปลีก                                                                
1 - 15  คน -3.1  5.8 

   16 - 25  คน      7.7  6.9 

   26 - 30  คน     19.3  5.5 

   31 - 50  คน 3.7  5.8 

   51 - 200  คน 1.1  3.4 

   มากกวา 200 คน      15.8 -3.1 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม 

5. ปญหา/อุปสรรค และความชวยเหลือท่ีตองการ
จากหนวยงานของรัฐ 

ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
น้ัน มีผูประกอบการธุรกิจและบริการทั่วประเทศ 
รอยละ 57.0 แสดงความคิดเห็นในเรื่อง น้ี โดย   
สวนใหญเห็นวาเศรษฐกิจไมดี อยูในภาวะชะลอตัว 
ลูกคามีกําลังซื้อลดลง และมีการแขงขันทางการคา
เพิ่มมากข้ึน 

แผนภูมิ 1  รอยละของสถานประกอบการที่ใหความเห็นถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

สําหรับความชวยเหลือที่ตองการจาก
หนวยงานของรัฐน้ัน มผีูประกอบการธุรกิจและบริการ
ทั่วประเทศ รอยละ 43.1 แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี 
โดยสวนใหญตองการใหรัฐมีการกําหนดมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ กําหนดมาตรการควบคุมราคา
สินคาอุปโภคบริโภคใหเขมงวดมากข้ึน และตองการ
ใหรัฐชวยสนับสนุนแหลงเงินทุน รวมทั้งลดอัตราภาษี
และอัตราดอกเบี้ย เปนตน 

 

 

 

รอยละ 
 

ปญหาและอุปสรรค
1/
 

 

57.0% 43.0% 

หมายเหตุ :
 1/

 สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
                   

เศรษฐกิจไมดี/ชะลอตัว 
กําลังซ้ือลดลง 
คูแขงทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
ตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น 
การเก็บภาษีซํ้าซอน  
อ่ืน ๆ ไดแก ขาดเงินลงทุนในการประกอบกิจการ ขาดการ
ประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถเฉพาะดาน ระเบียบการปฏิบัติงาน   
ของสวนราชการ เปนตน 
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แสดงความคิดเห็น 

ไมแสดงความคิดเห็น 
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แผนภูมิ 2 รอยละของสถานประกอบการทีแ่สดงความ 
             ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ 
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ความชวยเหลือที่ตองการ
1/
 

56.9% 43.1% 

รอยละ 
 

หมายเหตุ :
 1/

 สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
                   

แสดงความคิดเห็น 

ไมแสดงความคิดเห็น 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
มาตรการควบคุมราคาสินคา 
สนับสนุนแหลงเงินทุน 
มาตรการลดอัตราภาษี 
ลดอัตราดอกเบี้ย 
สนับสนุนและพัฒนาความรูความสามารถของแรงงาน  
พักชําระหนี ้
สงเสริมการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 
อ่ืน ๆ ไดแก สรางเสถียรภาพทางการเมืองภายใน 
ประเทศ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) แกไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวน
ราชการ เปนตน 


